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Está sem tempo para se dedicar à decoração da sua casa ou não se sente 

inspirado? O atelier de arquitectura e design de interiores Francisco Torres 

Studio pode ser a solução para os seus problemas. Liderada por um dos mais 

conceituados arquitectos de interiores portugueses da actualidade, esta 

empresa opera como uma especialista em matéria de luxo e de bom gosto, ora 

sugerindo soluções super modernas, ora propondo ambientes mais clássicos – 

tudo depende do espaço e de quanto o cliente está disposto a investir. 

Francisco Torres Studio

E    Design
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O artífice do luxo 
sob medida
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Francisco Torres vê com bons olhos os recentes 
dados económicos, que dão conta de uma me-
lhoria da economia portuguesa. Esses “ténues 
sinais” são bons para o negócio, mas não tão 
impactantes como o facto de o país acolher cada 
vez mais estrangeiros com poder de compra, 
atraídos quer pelo clima quer pelas vantagens 
fiscais. A procura de casas de luxo tem vindo a 
registar um aumento, sobretudo por parte de ci-
dadãos estrangeiros, maioritariamente russos, 
brasileiros, angolanos e chineses. E são também 
cada vez mais os franceses que fogem das polí-
ticas do Presidente François Hollande, depois 
do socialista ter decidido perseguir os mais ri-

cos com impostos de 75%. “Uma carga fiscal de 
75% é brutal. Há casos de franceses que, no ano 
em que se mudaram para cá e investiram numa 
casa, entre muitas outras coisas, ainda poupa-
ram várias dezenas de milhões de euros”, refere 
Francisco Torres, esclarecendo que a clientela 
estrangeira que recorre aos seus serviços é pro-
veniente, sobretudo, de França e de Angola. 

 “Os vistos gold são uma medida excelente para 
atrair algum investimento e escoar casas, em 
tudo similares ao que se pratica na maioria dos 
países”, defende o reputado arquitecto, lamen-
tando apenas que “o Governo tenha fixado um 
limite de investimento tão baixo (ndr: transfe-

rência de capital mínimo de 1 milhão de euros, 
criação de um mínimo de 10 postos de trabalho 
ou aquisição de uma habitação por um mínimo 
de meio milhão de euros), o que pode atrair al-
guns indivíduos menos interessantes”. 

Decoração em actualização
Com clientes entre os 35 e os 65 anos, Francis-

co Torres assume que, em Portugal, o seu é um 
dos três ou quatro ateliers capazes de forne-
cer serviços a quem tenha um elevado nível de 
exigência. “Há quem invista muito dinheiro a 
decorar uma casa, mas se não souber comprar 
e se não escolher peças com valor intrínseco ou 

Costuma dizer-se que “uma imagem vale 
mais do que mil palavras”. Nem mais: as fotos 
que ilustram estas páginas, fornecidas pelo ate-
lier Francisco Torres Studio, falam por si. Seja um 
escritório acanhado ou um majestoso palacete, 
certo é que os projectos de Francisco Torres são 
de uma genialidade incontestável, podendo 
constituir também um óptimo investimento, já 
que o designer português é exímio a seleccionar 
obras de arte que, com o passar dos anos, se valo-
rizam. E não somos nós que o dizemos – é o mer-
cado. Um mercado de uma clientela abastada, 
sem constrangimentos orçamentais, e com uma 
imensa vontade de ter uma casa decorada à sua 

imagem e semelhança. 
As autorizações de residência para actividade 

de investimento, os célebres vistos gold, estão na 
moda em Portugal e trouxeram um novo tipo de 
consumidores que, entre outras águas paradas, 
veio também agitar o universo da arquitectu-
ra e da decoração de interiores. A este pretexto, 
agendámos uma conversa com Francisco Tor-
res. As portas do 78 B da Rua das Amoreiras, em 
Lisboa, onde está sediada a empresa Francisco 
Torres Studio, abriram-se para receber a ELITE. 
O nosso anfitrião apresentou-nos o seu incrível 
portefólio de trabalhos e aceitou falar sem tabus 
da febre dos vistos gold.
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obras de arte, apercebe-se mais tarde que tudo 
o que adquiriu não vale nada. A nossa forma de 
estar neste negócio é distinta, pois aconselha-
mos os nossos clientes, quando o budget per-
mite, a comprarem apenas o que é bom e tem 
valor, para depois, se eventualmente se cansa-
rem do estilo, poderem sempre vender a peça 
ou trocá-la por outra.” Isto parece mais fácil de 
dizer do que fazer, mas Francisco revela-nos o 
seu truque: “O nosso conceito assenta na ideia 
que a decoração pode acrescentar valor à casa 
e, como temos acesso aos grandes acervos in-
ternacionais, vamos muito vezes buscar peças 
que achamos que o nosso cliente quer ou que se 
integram no conjunto. Mas se ele não gostar ou 

se se cansar ao fim de uns meses, rapidamente 
as substituímos, porque são peças de colecção.” 
Esta dinâmica leva o arquitecto a estar em cons-
tante contacto com especialistas em Nova Ior-
que ou Londres, onde ainda recentemente foi 
transaccionada uma chaise-longue lindíssima 
por 3 milhões de libras.

No Francisco Torres Studio trabalha-se com 
os mais variados tipos de clientes, desde pro-
prietários de casas na casa dos milhões, e que 
depois  investem mais do que isso em decora-
ção e obras de arte, até aos que têm um budget 
reduzido e que optam por remodelar o lar gra-
dualmente, empreendendo melhorias em de-
terminada parte da residência num ano para, 

no ano seguinte, intervir noutra divisão. Mas 
o atelier de Francisco não se confina aos limi-
tes das quatro paredes de uma casa. A empresa 
recebe encomendas para decorar de tudo um 
pouco, de aviões a barcos – segmento em que o 
atelier gostaria de apostar mais, “pelo desafio 
que representa, dado as pequenas áreas envol-
vidas” –, passando por escritórios e habitações. 
Houve até projectos em que, a pedido do clien-
te, a Francisco Torres Studio acompanhou a 
construção da casa, para garantir que todos os 
pormenores eram respeitados. “Já concebemos 
residências com capela e com panic room, o que 
é algo que tem de ser previsto de raiz na constru-
ção”, recorda. Já quanto à dificuldade de o pro-

jecto de interiores satisfazer simultaneamente 
marido e mulher, Francisco admite que “por ve-
zes isso acontece, mas felizmente não é vulgar”, 
sendo os portugueses os casais que maior difi-
culdade revelam em chegar a um entendimen-
to. Ao que diz, os estrangeiros não são muito da-
dos a esse tipo de discussões. 

O número crescente de alemães e de franceses 
que procuram os serviços da Francisco Torres 
Studio levam a empresa a apostar num escritó-
rio no Algarve, para responder mais eficazmente 
a essas solicitações. Mas, para além dos clientes 
que possui em Portugal, o atelier já tem um vo-
lume de trabalhos considerável no estrangeiro, 
nomeadamente na Índia e na Tailândia,  cujos 

clientes “desejam decorações num estilo muito 
ocidental e à inglesa”. 

O próximo grande investimento da Francisco 
Torres Studio será no Dubai, com a abertura “em 
breve” de um escritório. “Quando se trabalha 
numa área em que o requinte e o luxo andam de 
mãos dadas, é preciso estar presente”, enfatiza 
o arquitecto, que deposita no mercado árabe as 
maiores expectativas. E, se dúvidas existissem 
que neste mercado é tudo em grande, depressa 
elas se dissipam. “Já desenhei e produzi um ser-
viço de jantar com 1000 peças para um cliente 
que o ofereceu como prenda de casamento a 
uma das filhas do Sheik do Qatar”, exemplifica 
Francisco Torres. 

Francisco Torres não se limita a procurar em Portugal e no 
estrangeiro as peças que melhor se adaptam às neces-
sidades dos clientes, desenhando ele próprio produtos 
para fins específicos. De serviços a tapetes, passando por 
sofás, móveis e delicadas mesas de apoio, o designer con-
cebe de tudo. Depois de desenhadas, as peças passam 
à produção em empresas nacionais, cujos artesãos lhes 
dão corpo, respeitando a qualidade dos materiais, dos 
acabamentos e… os prazos de entrega.

Desenhado e produzido em Portugal


